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Witajcie Misie ! 

Zadania na wtorek  

  

1.Na początek  pobaw się z rodzicami  używając  kręgli  lub butelek  plastikowych  

  

- Zabawa orientacyjno-porządkowa Posłuszne kręgle. 

Poruszaj się swobodnie, trzymaj kręgle lub dwie plastikowe  butelki w ręce. Na klaśnięcie  

zatrzymaj się i manipuluj kręglami czy butelkami : podaj je sobie z jednej ręki do drugiej, z 

przodu, za plecami, pod kolanami; podrzucaj i łap. 

  

-  Ćwiczenie mięśni brzucha Jak najdalej w przód. 

Usiądź  w siadzie prostym, kręgle czy butelki trzymaj w obu rękach. Wykonuj skłon tułowia w 

przód, sięgając rękami jak najdalej w kierunku stóp (kolana trzymaj  prosto). 

  

- Skręty Na prawo, na lewo. 

Usiądź w siadzie skrzyżnym, trzymaj kręgle czy butelki na głowie, przytrzymuj je rękami, 

łokcie miej  na zewnątrz. Wykonuj skręty tułowia w prawo i w lewo; co pewien czas 

podrzucaj kilka razy  i chwytaj kręgle  czy butelki. 

  

-  Ćwiczenie mięśni grzbietu Oglądamy kręgle. 

Połóż się na brzuchu, trzymaj kręgle czy butelki w obu rękach przed twarzą. Unoś głowę, 

prostuj ręce; oglądaj  kręgle, wytrzymuj przez chwilę. Potem powracaj do leżenia i 

odpoczywaj. 

  

- Ćwiczenie mięśni brzucha Spotkanie. 

Połóż się  na plecach, trzymaj kręgle czy butelki w obu rękach wyciągniętych za głową. 

Jednocześnie wznoś obie ręce i nogi , aby  doprowadzić do spotkania nóg z kręglami; potem 

powracaj do pozycji wyjściowej. 

  

- Ćwiczenie mięśni grzbietu i brzucha Z nóg do rąk. 

Połóż się  na plecach, kręgle trzymaj pomiędzy stopami. Przekazuj kręgle do rąk  i powracaj 

do siadu. Ponownie wkładaj kręgle pomiędzy stopy i od nowa wykonuj ćwiczenie. 

  



- Bieg Postaw kręgle. 

Biegaj  z kręglami w różnych kierunkach. Podczas przerwy  stawiaj kręgla  czy butelkę  na 

podłodze tak, aby się nie przewrócił(a). 

  

- Ćwiczenia przeciw płaskostopiu Sprytne stopy. 

Usiądź  w siadzie prostym podpartym, kręgla  czy butelkę weź  pomiędzy stopy (pionowo). 

Krąż  obunóż w prawo i w lewo. Wałkuj kręgle raz jedną, raz drugą stopą. 

W siadzie podpartym – chwytaj stopami kręgle i podnoś  je do góry. 

  

2. Porozmawiaj z rodzicami na temat miejsc w swojej miejscowości, które warto 

odwiedzić, bo są bardzo ciekawe . 

 Odpowiedź na pytania : 

-  Z czego słynie  nasz region? 

-  Co jest najbardziej charakterystyczne w naszej miejscowości? 

-  Co  Ci się w niej najbardziej podoba? 

  

3.Wykonaj kartę pracy 22  

Pokoloruj  ramki zdjęcia przypominającego miejscowość , w której mieszkasz . Pokoloruj 

rysunek. 

  

4. Wykonaj kartę pracy „Liczby i litery „ s. 75 

Policz, o ile kratek środki kwiatów są oddalone od linii. Rysuj  pod linią 

kwiaty,  których środki są oddalone o tyle samo kratek. 


